Kerkgeeltje 23 febr. t/m 10 maart 2019
Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Gegevens Parochie- IBAN bankrekeningnummers:
secretariaat:
Kerkbalans: NL47 RABO 0107 6002 42
Hoefweg 55
Kerkbalans: NL39 INGB 0000 0856 48
2665 CC Bleiswijk
Samen Sterk: NL78 RABO 0107 6479 90
tel. 010-5212519
email: SecretariaatBleiswijk@ParochieChristusKoning.nl
Openingstijden: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur
(woensdag gesloten)
website: www.ParochieChristusKoning.nl
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:
op zondag om 11.00 uur een viering
op dinsdag van april t/m september om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie
te drinken
op dinsdag van okt. t/m maart om 09.00 uur eucharistieviering in de pastorie, daarna gelegenheid met elkaar koffie te
drinken
In mei en oktober wordt aansluitend aan de dinsdagochtendviering om 09.30 uur het rozenhoedje gebeden.
op de 1e en 3e zondag van de maand om 15.00 uur Poolstalige eucharistieviering
Za 23 febr. 2019

19.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. het oud-prinsenkoor uit Stompwijk
Voorganger: Pastor B. Grotaers
Overleden fam. Oosterlaan - Moons
Anna-Maria Helena van Hoeckel – Broeren
Antonia Maria de Jong – van der Sman
Wout en Jo van Wijk
Jan-Willem de Lange
Dick van den Berg
Frans van Hoeij

11.00 uur

Themaviering (Euch.) m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Dick van den Berg
Theodora Elizabeth Cornelia Ruijgrok
Anthonius Theodorus Burger
Jan van der Maas
Adrianus Petrus Johannes Maria Spruit
Overleden ouders Luiten - Valkenburg
Na de viering koffie drinken in de pastorie

Ma 25 febr. 2019

10.30 uur

Uitvaart de heer J.N.M. de Wit
Voorganger: diaken D. Vrijburg

Di 26 febr. 2019

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:

Zo 24 febr. 2019
Gebedsintenties:

Vrij 1 maart 2019 19.30 uur

IN DE OPEN HOF: IKO wereldgebedsdag
Overweging door pastor S. Bladowski

Zo 3 maart 2019

11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor S. Bladowski
Jan van der Maas

15.00 uur

Poolstalige eucharistieviering
Voorganger: Pastor S. Bladowski

Gebedsintenties:
Zo 3 maart 2019

Di 5 maart 2019

09.00 uur

Eucharistieviering in de pastorie, na afloop koffie drinken
Voorganger: nog niet bekend

Wo 6 maart 2019 19.00 uur

As-woensdagviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: Pastor T. Halin

Zo 10 maart 2019 11.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Lesito
Voorganger: Pastor W. Kuipers
Kees van den Bosch

Gebedsintenties:
Zo 10 maart 2019 15.00 uur

Tour of Faith voor alle jongeren van het bisdom
Voorganger: Mgr. J. v.d. Hende

IKO wereldgebedsdag 1 maart in de Open Hof
Op vrijdag 1 maart wordt om 19.30 uur de IKO wereldgebedsdag gehouden. Pastor Stefan Bladowski zal hierbij de
overweging uitspreken.
Deze dienst wordt gehouden in de Open Hof (voorheen de gereformeerde kerk). In de Morgenster staat helaas een
foute locatie genoemd. De juiste locatie is dus Open Hof.

Filmavond in Nootdorp
Op maandagavond 4 maart draait in Nootdorp de film Des hommes et des Dieux. Locatie: Balthazarzaal
Bartholomeuskerk Veenweg 36 Nootdorp. Inloop vanaf 19.00 uur.

Tour of Faith komt zondag 10 maart naar Bleiswijk
Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam. Je bent
steeds te gast in een andere parochie. Op zondag 10 maart komt de Tour of Faith naar Bleiswijk. Je viert de
eucharistie met de bisschop als celebrant, hebt een geloofsgesprek en sluit af met een gezamenlijke (brood)maaltijd.
Tour of Faith vindt plaats op elke tweede zondag van de maand. De eucharistieviering begint om 15.00 uur. Het
programma eindigt rond 18.30 uur. Informatie via onze jongerenwerkster Min Thu Ko Ho-Si email:
jongerenwerk@parochiechristuskoning.nl.

Kloosterweekend
In het weekend van vrijdag 29 maart tot en met zondag 31 maart organiseert de Parochie Christus Koning een
kloosterweekend in de Abdij Maria Hart van de Zusters Birgittinessen, Maasstraat 17 in Weert.
Het weekend wordt geleid door diaken Dick Vrijburg en Joke Laan.
De kosten bedragen € 105,-- vervoer is per eigen auto. Opgave voor deelname is mogelijk via email: joke@laanonline.nl.

Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje
in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met
andere mensen.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
• Een twee daagse bedevaart op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019.
• Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2019,
begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg
• Een één daagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019 begeleid door Pater C. Boomaerts cp.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen,
helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit
in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen.
U kunt deze aanvragen bij mw. A.W. Opstal – Ammerlaan, tel. 015 3693148, email: paula_opstal@hotmail.com
Bezoek ook de website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Palmpasen stokken inleveren
Wie heeft er nog oude palmpasen stokken thuis liggen? We hebben de stokken dit jaar weer nodig om nieuwe
palmpasenstokken te kunnen maken.
Wilt u de stokken inleveren op het kerkkantoor? Alvast hartelijk dank.
Bent u handig en kunt u voor ons nieuwe palmpasenstokken maken? Ook dan kunt u contact opnemen met het
kerkkantoor tel. 010-5212519 of email: secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl.

